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SESSIÓ 32 (06.07.2016) 
 

Punt 1. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre el model educatiu plurilingüe de la Comunitat Valenciana, 

presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 3.955, BOC número 31). 

 

 Votació: es rebutja per 43 vots a favor i 46 en contra. 

 

Punt 2. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la implantació d'un ingrés mínim vital per a famílies en situació de 

necessitat, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 11.527, BOC 

número 53). 

 

 Votació: s'aprova per 48 vots a favor i 42 abstencions. 

 

Punt 3. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la modificació de la Llei general de subvencions i la Llei d'hisendes 

locals per tal de garantir la percepció de les ajudes d'emergència social a totes 

aquelles persones que es troben en alguna  situació de vulnerabilitat social, 

presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 27.627, BOC número 

91). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 4. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre el rebuig de les actuacions d'Arnaldo Otegui amb relació a la 

defensa i la justificació de l'activitat criminal de la banda terrorista ETA, presentada 

pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 28.185, BOC número 91) 

 

 Votació: s'aprova 61 per vots a favor i 28 abstencions. 

 

Punt 5. Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial 

d'urgència sobre la flexibilització de les normes higienicosanitàries en la producció 

d'aliments tradicionals a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari 

Podemos-Podem (RE número 28.197, BOC número 91). 

 

 Votació: s'aprova per unanimitat. 

 

Punt 6. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 7. Interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural, sobre la política general de la conselleria respecte al 

sistema de depòsit, devolució i retorn (SDDR) a la Comunitat Valenciana, que 

formula la diputada Elisa Díaz González, del Grup Parlamentari Popular (RE número 

25.185, BOC número 84). 

 

Punt 8. Interpel·lació al Consell sobre les mesures que pensa dur a terme el Consell 

per a incrementar i millorar els serveis d'ambulància, que formula la diputada María 

del Carmen Sánchez Zamora, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 

20.801, BOC número 69). 
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Punt 9. Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell en relació a la 

necessitat de fomentar la compra pública sostenible per a la provisió d'aliments en 

els menjadors escolars, hospitals, residències i altres menjadors públics, que 

formula la diputada Beatriz Gascó Verdier, del Grup Parlamentari Podemos-Podem 

(RE número 28.523, BOC número 92). 

 

Punt 10. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes 

d'interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups 

parlamentaris. 

 

Punt 11. Elecció de membres del Consell Valencià d'Universitats i de Formació 

Superior. 

 

 Votació nominal. 

 

Punt 12. Validació o derogació del Decret llei 4/2016, de 10 de juny, pel qual 

s'estableixen mesures urgents per a garantir la correcta gestió de residus 

municipals (RE. número 27.888, DOCV 7.805). 

 

 Votació de la validació del Decret llei: s'aprova per 47 vots a favor i 41 en 

contra. 

 

 Votació de la tramitació com a projecte de llei: es rebutja la tramitació com 

a projecte de llei per 41 vots a favor i 47 en contra. 

 

Punt 13. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Coordinació, Organització i 

Règim de les Institucions de la Generalitat sobre la Proposició de llei de modificació 

de la Llei 6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat valenciana, d'estatut dels 

expresidents de la Generalitat  valenciana, presentada pel Grup Parlamentari 

Podemos-Podem (BOC número 90). 

 

 Votació de l'esmena: es rebutja per 28 vots a favor i 56 en contra. 

 

 Votació de l'article: es rebutja per unanimitat. 

 

 Votació de la disposició addicional única: es rebutja per 37 vots a favor i 47 

en contra. 

 

 Votació de la disposició final única: es rebutja per 37 vots a favor i 47 en 

contra. 

 

 Votació del preàmbul: es rebutja per 37 vots a favor  i 47 en contra. 

 

 Votació de totalitat: es rebutja per unanimitat. 
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SESSIÓ 33 (13.07.2016) 
 

Punt 1. Debat i votació del dictamen de la Comissió especial d'investigació sobre 

l'accident de la línia 1 de Metrovalència ocorregut el 3 de juliol de 2006 (BOC 

número 94). 

 

 Votació del vot particular: es rebutja per 28 vots a favor i 64 vots en contra. 

 

 Votació del dictamen de la Comissió: s'aprova per 64 vots a favor i 28 vots 

en contra. 

 

Punt 2. Presa en consideració de la Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2009, 

de 30 de juny, de la Generalitat, de protecció a la maternitat, presentada pel grup 

parlamentari Compromís (RE núm. 25.368, BOC 84). Criteri del Consell (RE número 

28.918, BOC número 94). 

 

 Votació: s'aprova per 51 vots a favor, 29 vots en contra i 13 abstencions. 

 

Punt 4. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i 

consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre les línies generals de la conselleria 

en l'atenció, el suport i el disseny de beneficis i ajudes per a les famílies nombroses 

de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 

28.727, BOC número  94). 

 

 Votació: per 41 vots  favor i 49 vots en contra. 

 

Punt 5. Preguntes orals en el Ple. 

 

Punt 6. Interpel·lació al conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sobre la 

política general de la Conselleria en matèria de nous nomenaments realitzats en les 

institucions públiques culturals de la Comunitat Valenciana i la relació de les noves 

direccions o gerències de les referides institucions, que formula el diputat Miguel 

Ángel Mulet Taló, del Grup Parlamentari Popular (RE número 22.374, BOC número 

73). 

 

Punt 8. Interpel·lació al Consell sobre la política general del Consell sobre les 

federacions esportives valencianes, que formula la diputada Sandra Mínguez Corral, 

del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 3.854, BOC número  24). 

 

Punt 9. Compareixença del president del Consell per a retre compte de les 

actuacions dutes a terme en compliment de la Resolució 22/IX, sobre la reforma 

immediata del sistema de finançament autonòmic, sol·licitada pel Grup 

Parlamentari Popular (RE número 22.728), i per a explicar la retallada de 78 milions 

d'euros en els Pressupostos de la Generalitat i el Pla d'ajust que està ultimant el 

govern valencià per a remetre'l al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, 

sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 25.019). 

 

Punt 10. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i 

de l'espai audiovisual sobre la Proposició de llei del servei públic de radiodifusió i 

televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, presentada pels grups 

parlamentaris Socialista, Compromís i Podemos-Podem (reproducció 

mecanografiada). 
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 Votació esmena transaccional. 

 

 Votació esmenes. 

 

 Votació articles. 

 

 Votació de les disposicions adicionals. 

 

 Votació de les disposicions transitòries. 

 

 Votació disposició final. 

 

 Votació del Preàmbul de la Llei. 

 

 Votació de la Llei. 

 

Punt 11. Designació del vocals que han de formar part del Consell Valencià de 

Cooperació al Desenvolupament. 
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SESSIÓ 34 (27.07.2016) 
 

Punt 2. Validació o derogació del Decret llei 5/2016, de 22 de juliol, d'agilització de 

la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania davant la situació d'emergència 

social (RE número 31.116,  DOCV número 7.835). 

 

 Votació: s'aprova per 63 vots a favor i 29 abstencions. 

 

 Votació per a que es tramite com a Projecte de Llei per petició del GP 

Popular: es rebutja per 29 vots a favor i 63 en contra. 

 

 
 


